التسلسل رقم المادة
1
2
3

1501110

اسم المادة
برمجة الحاسوب 1

العذر
مصاب كورونا

مدرس المادة
د.خالد منصور

اسم الطالب
رقم الطالب
 20120631معاذ واصف دعمي
 20200147عمار حلمي ابو بكر

االصابة بكرونا

أ.د .حامد الفواعره

 20200324خالد عصام ابو مرة

مشكلة في االنترت

د.خالد منصور

االصابة بكرونا

أ.د .حامد الفواعره

4

 20203247االء محمد قداح

5

 20190013خالد مروان عبدالسالم

قطع الكهرباء في املنطقة

6

 20192236ايغد حجازي نعليني

تصادف يوم عطلة رسمية

7

1501112

برمجة الحاسوب 2

 20200514كرم اب راهيم الكسواني

الدخول الى مادة خطأ

8

 20201075حمزة خالد مرعب

عذر طبي

9

 20200967ماجد خالد عبد هللا حماد

حالة وفاة

10

 20200152يونس سعيد دولة

11

1501230

تصميم املنطق الرقمي

12

د.أحمد سمحان

عدم التمكن من الدخول الى املنصة

 20201761عز الدين أيمن غزال

التأخر في الدخول الى االمتحان

 20202135أحمد وائل التوبة

التأخر في الدخول الى االمتحان

د.رزين قدورة

13

1505311

تعلم اآللة

 20170143ليث فؤاد عبد الهادي حسن

مشكلة تقنية

أ.د.عصام الداود

14

1504381

تكنولوجيا XML

 20181856أحمد جميل طارق عبد املجيد

خطأ في قراءة موعد االمتحان

د .محمدالغانم

15

1501231

تنظيم وعمارة الحاسوب

 20193155عبدالباسط مصطفى الطعاني

مطلوب من االمن العام هو واهله

د.احمد القرم

16
17
18

1501340

شبكات الحاسوب

19

 20171723محمد راتب فارس ابو عبيد

حالة وفاة

 20190104محمد ثائر فريد ناجي

عذر طبي

 20201959مالك محمد عثمان صالح

تضارب وقت االمتحان مع العمل

 20100474محمد خضر ربحي البطنيجي

اختالف في التوقيت (السعودية)

20

1501210

لغة برمجة مختارة

 20192231راشد الغويري

21

1501220

رياضيات متقطعة

 20200152يونس سعيد محمود دوله

22

1501322

نظرية الحسابات

 20192639تقي الدين قتيبه سميح الجوابره

23

1502351

نظم قواعد البيانات

12:00-13:00

د.محمد رسمي

د.حمزة الجواودة
خلل في النت

م.عبلة حسين
د.عصام الداود

فرق التوقيت بين االردن واالمارات

د.عصام هناندة

28

1501310

البرمجة املتقدمة

 20170722محمد وائل عثمان

خلل في الجهاز

د.محمد الغانم

24

1502261

التعلم باستخدام الحاسوب

 20181531هيثم ربيع الغويري

االصابة بكرونا

د.حمزة الجواودة

25

1504180

ويب ()1

 20200967ماجد خالد عبد هللا حماد

حالة وفاة

د .فراس املشاقبة

26

1503170

انظمة املنشاريع ال ريادية

 20200967ماجد خالد عبد هللا حماد

حالة وفاة

د .أحمد النابوت

27

1501221

تراكيب البيانات

 20100474محمد خضر ربحي البطنيجي

 20161676محمد صالح غيضان

موعد االمتحان

م.براء القدومي

11:00-12:00
13:00-14:00

